
 لمذٍظ الٍافٗٛ )ال(

 

 تعريفوا:

ُّ) عىن تعىن اليت ِ٘  ، امسّا ٖٔطىٜ املبتدأ تٍصب أٌّا أٙ ،(إ

 إال ٖكُٕ ال العىن ِرا ٔلكَ خربِا، ٖٔطىٜ اخلرب ٔتسفع

 .بػسٔط

 اجلٍظ أفساد عَ اخلرب تٍف٘ ألٌّا لمذٍظ ٌافٗٛ( ال) ٔمسٗت

 أٌْ: ٖعين ِرا فإُ( الطألٛ عمٜ قمي ال) قمت فإذا المسّا، التابع

 .الكمي دٍظ وَ غ٘ء الطألٛ عمٜ لٗظ

 

 (:إن) عمل تعمل حتى النافية( ال) يف توفرها الواجب الشروط

 كاُ فإُ ، ٌكستني ٔخربِا امسّا ٖكُٕ أال : األٔه الػسط

 .تكسازِا ٔدب ٔ عىمّا بطن وعسفٛ امسّا

 خمٗن ٔال ، الداز يف ضعٗد ال: ذلك ٔوجاه

 . وّىن ٌف٘ حسف: ال

 . الضىٛ زفعْ عالوٛ ٔ وسفٕع تدأبو: ضعٗد 

 . زفع ذلن يف ذلرٔف خبرب وتعمكاُ ٔدلسٔز داز: الداز يف

 . وّىن ٌف٘ حسف )ال( ، عطف حسف الٕأ: ٔال

 .وٕدٕد تكدٖسٓ ذلرٔف اخلرب ٔ وسفٕع وبتدأ: خمٗن 

 .عىمّا ،فٗبطن دس حسف( ال) بـ ٖكرتُ أال :الجاٌ٘ الػسط

 .متٍٗٗص بال اجلىٗع عمٜ وطبٌل العده: ذلك ٔوجاه

 .  وّىن ٌف٘ حسف: ،ال دس حسف الباء: بال

 ٔ ٔاجلاز الكطسٚ، دسٓ ٔعالوٛ بالباء دلسٔز اضي: متٗٗص

 .وطبل باخلرب وتعمكاُ اجملسٔز

 كاُ ٔلٕ فاصن، امسّا ٔبني( ال) بني ٖفصن أاّل :الجالح الػسط

 .تكسازِا ٔدب ٔ عىمّا بطن إال ٔ اخلرب، الفاصن ِرا



 .دباُ ،ٔال كطٌٕه البالد يف ال: املجاه ِرا إلٗك ٔ

 . هلا عىن ال ٌافٗٛ: ال

. زفع ذلن يف ذلرٔف خبرب وتعمكاُ ٔدلسٔز داز: البالد يف

 .الضىٛ زفعْ ٔعالوٛ وسفٕع وبتدأ: كطٕه

 

 :أحكامى و للجنس النافية( ال) اسم أنواع

 الٍٕع ِرا ،ٔحكي وضافًا( ال) اضي فْٗ ٖكُٕ ٔ :األٔه الٍٕع

 .وٍصٕبًا ٖكُٕ أُ

 .خائٌب عمٍي طالَب ال: ذلك وجاه ٔ

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وضاف ِٕ ٔ الفتحٛ ٌصبْ عالوٛ ٔ وٍصٕب( ال) اضي: طالب

 .العاِسٚ الكطسٚ دسٓ عالوٛ ٔ دلسٔز إلْٗ وضاف: عمي

 .العاِسٚ الضىٛ زفعْ عالوٛ ٔ وسفٕع( ال) خرب: خائب

 .باملضاف بًّٗاغ( ال) اضي فْٗ ٖكُٕ ٔ :الجاٌ٘ الٍٕع

 أُ: أٙ ، بعدٓ مبا ازتباط لْ اضي كن: باملضاف الػبْٗ وعٍٜ ٔ

 ٔقد فاعن، ٌائب أٔ وفعٕاًل أٔ لْ فاعاًل االضي بعد وا ٖكُٕ

 اجملسٔز ٔ اجلاز أٔ كالضسف بْ وتعمكًا بعدٓ وا ٖكُٕ

 لمعدد متٗٗصًا كاُ وا أٔ املعطٕفٛ األعداد يف ٖٔكُٕ

 ِرٓ ٔإلٗك أٖضًا، وٍصٕبًا ٖكُٕ أُ الٍٕع ِرا ٔحكي

 :ٌٕع كن عمٜ األوجمٛ

ًٌ خُمُكْ حطًٍا ال -1  :وروٕ

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .العاِسٚ الفتحٛ ٌصبْ عالوٛ ٔ وٍصٕب )ال( اضي: حطًٍا

 ضىري: ٔاهلاء وضاف ِٕٔ حطَ املػبّٛ لمصفٛ فاعن: خمكْ

 .باإلضافٛ دس ذلن يف الضي عمٜ وبين وتصن

 .وسفٕع )ال( خرب: وروًٕ

 ذلبٕب خُمُكْ ذوٗىًا ال -2



 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .الفتحٛ ٌصبْ عالوٛ ٔ وٍصٕب( ال) اضي: ذوٗىًا

 ضىري: ٔاهلاء وضاف ِٕٔ الفاعن اضي ملبالغٛ فاعن: خمكْ

 .باإلضافٛ دس ذلن يف الضي عمٜ وبين وتصن

 .وسفٕع )ال( خرب: ذلبٕب

 :خائٌب عمىًا طالبًا ال -3

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال( اضي طالبًا

 ٌصبْ ٔعالوٛ وٍصٕب طالب الفاعن الضي بْ وفعٕه: عمىًا

 .الفتحٛ

 .الضىٛ زفعْ ٔعالوٛ وسفٕع )ال( خرب: خائٌب

 :حاضٌس فعمْ وروٕوًا ال -4

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال( اضي: وروٕوًا

 زفعْ ٔعالوٛ وسفٕع وروًٕ املفعٕه الضي فاعن ٌائب: فعمْ

 .باإلضافٛ دس ذلن يف ،ٔاهلاء وضاف ِٕٔ الضىٛ

 .وسفٕع )ال( خرب: حاضٌس

ًَ وطافسًا ال -5  :خائٌب الٕٗ

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال( اضي: وطافسًا

ًَ  .وطافس الفاعن باضي وتعمل شواُ ظسف فْٗ وفعٕه: الٕٗ

ًٛ ال -6  :حاضسُٔ أزبعني ٔ ثالث

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال( اضي: ثالثٛ

 ثالثٛ عمٜ وعطٕف اضي: أزبعني عطف، حسف الٕأ: أزبعني ٔ

 .الطامل املركس ظىع ومحل ٌْأل الٗاء ٌصبْ عالوٛ ٔ وٍصٕب



 مجع ألٌْ الٕأ زفعْ ٔعالوٛ وسفٕع )ال( خرب: حاضسُٔ

 .املفسد االضي يف التٍَٕٖ عَ عٕض ٔالٍُٕ ضامل وركس

 :عٍدك دزِىًا مخطني ال -7

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال( اضي: مخطني

 .وٍصٕب متٗٗص: دزِىًا

 لٗظ:  أٙ وفسدًا( ال) اضي فْٗ ٖكُٕ الرٙ ِٕٔ :الجالح الٍٕع

 وبًٍٗا ٖكُٕ أُ الٍٕع ِرا ٔحكي باملضاف، غبًّٗا أٔ وضافًا

 .بْ ٍٖصب وا عمٜ

 :األوجمٛ ِرٓ إلٗك ٔ

 :الطألٛ عمٜ قمَي ال -1

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .ٌصب ذلن يف الفتح عمٜ وبين )ال( اضي: قمي

 ذلن يف الٗاء عمٜ وبين )ال( اضي: زدمني :الداز يف زدَمني ال -2

 .ٌصب

 يف الٗاء عمٜ وبين )ال( اضي: وعّمىني: املدزضٛ يف وعّمىني ال -3

 .ٌصب ذلن

 الكطس عمٜ وبين )ال( اضي: وعّمىات: الصف يف وعّمىاٍت ال -4

 .ٌصب ذلن يف

 

 (:ال) اسم حرف

 :بأع ال: ،أٙ عمٗك ال: وجن لمذٍظ، الٍافٗٛ )ال( اضي حيرف قد

 .بأع:  تكدٖسٓ دٕاشًا ذلرٔف ،امسّا لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .ذلرٔف خبرب وتعمكاُ دلسٔز ٔ داز: عمٗك

 

 

 



 :أدب ثي فكس، اقسأ،

 .لمذٍظ بالٍافٗٛ مسٗت ملاذا ٔ لمذٍظ الٍافٗٛ )ال( عسف -1

 ؟تعىن حتٜ )ال( يف تتٕفس أُ جيب اليت الػسٔط وا -2

 :ٖم٘ وا أعسب -3

 ٖتطاقط املطُس كاُ

ٌّىا  ٖعىُن ال خالٌد لكأ

 حاضٌس صحفًا بائعًا ال

 

 :للجنس النافية )ال( خرب أنواع

 غبْ أٔ مجمٛ لٗظ ،أٙ وفسدًا )ال( خرب ٖكُٕ أُ :األٔه الٍٕع

 مجمٛ

 .قائٌي زدَن ال: ذلك وجاه ٔ

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .ٌصب ذلن يف الفتح عمٜ وبين )ال( اضي: زدن

 .الضىٛ زفعْ ٔعالوٛ وسفٕع )ال( خرب: قائٌي

 امسٗٛ أٔ فعمٗٛ مجمٛ )ال( خرب ٖكُٕ ٔ :الجاٌ٘ الٍٕع

 :املجالني ِرَٖ إلٗك ٔ

 :(ٖصاَحُب) ضٍٕء زدَن ال -1

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال( اضي: زدن

 .الكطسٚ دسٓ ٔعالوٛ دلسٔز إلْٗ وضاف: ضٕء

(: ٖعاغس)ٔمجمٛ وسفٕع، لمىذّٕه وبين وضازع فعن: ٖصاحب

 .)ال( خرب زفع ذلن يف الفعمٗٛ

 (:ذلىٌٕد خمُكْ) ٌفٍظ ٔضَٗع ال -2

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .وٍصٕب )ال(اضي: ٔضٗع



 .دلسٔز إلْٗ وضاف: ٌفظ

 .باإلضافٛ دس ذلن يف ٔاهلاء وضاف، ِٕٔ وسفٕع وبتدأ: خمكْ

 .)ال(خرب زفع ذلن يف االمسٗٛ اجلىمٛ ٔ وسفٕع خرب: ذلىٕد

 .مجمٛ غبْ )ال(خرب ٖٔكُٕ :الجالح الٍٕع

َِ حطَب ال: ذلك ٔوجاه  :اخلُمِل كحِط

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 .ٌصب ذلن يف الفتح وبين )ال(اضي: حطب

 ٔ احملرٔف )ال(خبرب وتعمكاُ ٔدلسٔز داز: كحطَ

ٌَ)تكدٖسٓ  .(كائ

 . دلسٔز إلْٗ وضاف: اخلمل

 

 :)ال(خرب حرف

 احلالٛ ِرٓ يف حرفْ ٔ وعمٕوًا، كاُ إُ )ال(خرب رفحي قد

 .كجري

 :األوجمٛ ِرٓ إلٗك ٔ

 :بأع ال

 .لمذٍظ ٌافٗٛ: ال

 ٔ ذلرٔف ٔاخلرب ٌصب، ذلن يف الفتح عن وبين )ال(اضي: بأع

 .عمٗك بأع ال: اجلىمٛ تكدٖس

 

 :السّيما

ّٗىا كمىٛ إُ: تعسٖفّا  ثالخ وَ ٖتألف عسب٘ تسكٗب الض

 :كمىات

 .لمذٍظ ٌافٗٛ ٔتعسب(ال: )االٔىل الكمىٛ

ّ٘: )الجاٌٗٛ الكمىٛ  .(ال) اضي ِٔ٘ وجن،: مبعٍٜ ِٔ٘(ض

 .(وا: )الجالجٛ الكمىٛ



ّٗىا" الرتكٗب ِٔرا  احلكي يف وفضن بعدٓ وا أُ ٖفٗد" الض

 .قبمْ وا عمٜ

 

 (:السّيما) بعد الواقع االسم إعراب التاح

ّٗىا)بعد الٕاقع يضاال: أٙ االضي هلرا  يف حاالت ثالخ( الض

 :اإلعساب

ّٗىا) بعد الٕاقع لالضي جيٕش فّٗا ٔ: األٔىل احلالٛ  أُ( الض

 أً وعسفٛ االضي ِرا أكاُ ضٕاء ، باإلضافٛ دلسٔزًا ٖكُٕ

 .ٌكسٚ

ّٗىا ٔ السٖاضٛ أحب: املجاه ِرا إلٗك ٔ ِٛ الض  ،الطباح

ّٗىا ّ٘ لمذٍظ، ٌافٗٛ: )ال( ، اعرتاضٗٛ الٕأ: ٔالض  امسّا: ض

ٌَ، تكدٖسٓ ذلرٔف ٔخربِا وضاف، ِٕٔ وٍصٕب : وا كائ

 .هلا عىن ال شائدٚ

ِٛ  .دلسٔز إلْٗ وضاف: الطباح

 .أٖطسِا ٔ الٕدٕٓ أفضن ِرا ٔ

 بعد الٕاقع االضي ٖكُٕ أُ فّٗا ٔجيٕش :الجاٌٗٛ احلالٛ

ّٗىا)  .ٌكسٚ أً وعسفٛ أكاُ ضٕاء وسفٕعًا،( الض

ّٗىا السٖاضٛ أحب: ذلك ٔوجاه ُُٛ ٔالض  .الطباح

ّٗىا ّ٘ لمذٍظ، ٌافٗٛ: )ال( ، اعرتاضٗٛ الٕأ: ٔالض  امسّا: ض

 ذلن يف (الرٙ) مبعٍٜ وٕصٕه اضي: وا وضاف، ِٕٔ وٍصٕب

 .باإلضافٛ دس

ُٛ  وَ ٔاجلىمٛ ، ِ٘ :تكدٖسٓ ذلرٔف ملبتدأ خرب: الطباح

 .اإلعساب وَ هلا ذلن ال املٕصٕه صمٛ ٔاخلرب املبتدأ

ّٗىا) بعد الٕاقع لالضي جيٕش ٔفّٗا :الجالجٛ احلالٛ  أُ( الض

 :وٍصٕبًا ٖكُٕ

 :ٔدّاُ إعسابْ يف ٔلك

 .ٌكسٚ كاُ إذا متٗٗصًا ٖعسب أُ :األٔه الٕدْ



ّٗىا األطباء اضتػس: ذلك ٔوجاه  رلتّصًا طبٗبًا ٔالض

ّٗىا ّ٘ لمذٍظ، ٌافٗٛ: )ال( ، اعرتاضٗٛ الٕأ: ٔالض  )ال( اضي: ض

 ٔخربِا" وضافٛ لٗطت ألٌّا" ٌصب ذلن يف الفتح عمٜ وبين

ٌَ، تكدٖسٓ ذلرٔف ّ٘ كّفت ألٌّا" كافٛ: وا كائ  عَ ض

 ." فٛاإلضا

 .وٍصٕب متٗٗص: طبٗبًا

 .وٍصٕبٛ صفٛ: رلتّصًا

 إذا ٔذلك ذلرٔف، لفعن بْ وفعٕاًل ٖعسب أُ :الجاٌ٘ الٕدْ

 .وعسفٛ كاُ

ّٗىا األطباء أحبُّ: املجاه ِرا إلٗك ٔ  .املخمص الطبٗب ٔالض

 ".اعرتاضٗٛ أٔ"، اضتئٍافٗٛ: الٕأ

 وَ لْ ذلن ال طكُٕال عمٜ وبين لمذٍظ، حسف ٌافٗٛ ال

 .اإلعساب

ّ٘  ، وضافٛ لٗطت ألٌّا العاِس الفتح عمٜ وبين )ال( اضي: ض

 .كائَ تكدٖسٓ ذلرٔف )ال( ٔخرب

ّ٘ كّفت ألٌّا كافٛ: وا  .اإلضافٛ عَ ض

 أٔ" أعين تكدٖسٓ ذلرٔف لفعن وٍصٕب بْ وفعٕه: الطبٗب

 .العاِسٚ الفتحٛ ٌصبْ ٔعالوٛ" أخّص

 .وٍصٕبٛ صفٛ: املخمص

 

 

 

 

 

 

 

 



 خرائط ذهنية لبعض ما سبق.....

 

 

 

 

 

 

 

 

أنواع اسم 
ال)

 )
س و أحكامه

النافية للجن
: 

 منصوب مضاف

 منصوب تاملضافشثيه 

 مثين يف حمل نصة مفرد
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أنواع خرب 
 (ال)
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